
 

Dorpsschool Halle 

Notulen MR vergadering 

donderdag 27-06-2019 om 15.00 uur 

 

1. Opening en kennismaken met Rick Wolsink 

Louise trakteert omdat zij afscheid neemt als MR lid na zo’n 12 jaar. 

 

2. Notulen 21-02-2019 

De notulen van de MR vergaderingen worden nu gedeeld met de ouders en het team via 

de presentatie tijdens de jaarvergaderingen van de ouderraad. Blijven we dit systeem 

handhaven of moeten we vaker informeren? 

De notulen zullen vanaf komend schooljaar worden gedeeld op de website, zodat deze door 

iedereen in te zien zijn. Marjolein krijgt het emailadres van de beheerder van de website van 

Rick, om te overleggen hoe we dit kunnen realiseren. 

Notulen goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen bestuur door Rick 

Het bestuur heeft een traject gevolgd betreft het schoolondernemingsplan 2019-2023. Dit 

onder leiding van de Rolf groep. Het team is hier al langer mee bezig en het bestuur is daar 

nu ook bij betrokken.  

Het management-statuut is opgesteld door het bestuur en Rick, zodat duidelijk 

verantwoordelijk is voor welke taken.  

3 juli is de algemene ledenvergadering. Het financiële plaatje van 2018 is inmiddels rond en 

goedgekeurd door de accountant.  

Aankomende bestuursvergadering wordt er een bezwaarschrift behandeld die door buren is 

ingediend, omdat er ’s middags en ’s avonds veel geluidsoverlast is door jongeren. 

Waarschijnlijk is dit gebeurd op een moment dat de sportvelden dicht waren en er is 

uitgeweken naar het voetbalveld op school.  

Rick heeft korte lijntjes met het bestuur. Hierdoor kan hij als tussenpersoon tussen bestuur 

en MR fungeren, zoals we ook gewend waren met Bert. 

 

4. Formatieplan 2019-2020 

Het formatieplan is al wel goedgekeurd. Voorgaande jaren stemde de gehele MR hiermee 

in. Dit jaar is dit niet gebeurd.   

“In het voorjaar staat bij veel medezeggenschapsraden het formatieplan op de agenda. Het 

formatieplan geeft een overzicht van de formatie die het komende schooljaar door het 

schoolbestuur wordt bekostigd.  De personeelsgeleding van de MR heeft een 

instemmingsbevoegdheid bij het formatieplan.” 



Nienke en Marloes hebben maandag het formatieplan doorgenomen met Rick en zij hebben 

het goedgekeurd. Komend schooljaar zal dit weer gaan zoals we gewend waren.  

 

5. Mededelingen 

- De vergadering die gepland stond op 16-05-2019 is komen te vervallen, omdat er weinig 

op de agenda stond. De MR heeft wel ingestemd met het vakantierooster 2019-2020 en 

dat groep 2 vanaf komend schooljaar op de dinsdagmiddag wel naar school gaat en groep 1 

vrij blijft. 

- Het schoolondernemingsplan met strategische doelen voor de komende schooljaren 

wordt gezamenlijk opgesteld door een stuurgroep, alle leerkrachten en het bestuur. Dit 

traject wordt begeleid door een extern bedrijf, de Rolf groep. 

- Aankomend schooljaar zal er een peiling plaatvinden betreft de schooltijden. 

Voorstel van Rick is om tijdens de eerste vergadering van de MR in het nieuwe schooljaar 

samen te kijken hoe breed we de peiling gaan uitzetten (ouders, leerkrachten, buurt, 

verenigingen, cursussen …). We gaan na of er nog vragen bij ons opkomen, bijvoorbeeld hoe 

we omgaan met de pauzes. Uiteindelijk zal er een drietal keuzes worden voorgelegd aan de 

ouders.  

- Het schoolplan is nog niet klaar.  

- Het schoolondernemingsplan idem. 

- Rick belt de inspectie of we uitstel kunnen krijgen voor het uploaden van voorgaande 

plannen (later dan de gebruikelijke 1 augustus). Rick laat ons weten via de mail weten of dit  

goedgekeurd wordt. Als dat het geval is, dan hevelen we het schoolondernemingsplan en het 

schoolplan over naar het nieuwe schooljaar. 

 

6. Studiedagen 2019-2020 

• Woe. 30 oktober  

• Woe. 19 februari  

• Woe. 8 juli  

De leerlingen zijn deze 3 woensdagen de hele dag vrij.  

De oudergeleding gaat akkoord. Marjolein maakt een briefje voor ondertekening door 

Marloes. 

 

7. Geldbedrag MR (zie bijlage) 

De contributie voor het vakblad MR en cadeautjes die de MR verzorgen, worden al betaald 

door het bestuur. Dit bedrag voor de MR zal in de begroting moeten worden meegenomen.  

 

8. Protocollen 

De komende vergaderingen zullen we de protocollen die de afgelopen jaren de revue nog 

niet zijn gepasseerd, bespreken en voorzien van advies. 

- Protocol mediawijsheid en leerlijn mediabeleid (als deze klaar is) 

Het onderdeel beleid mediawijsheid is klaar. Dit is het onderdeel van de lessen die in de 

klas worden aangeboden. 

- Aftreedschema moet nog toegevoegd worden aan het MR statuut / reglement. 

Louise treedt af op 27-06-2019. Cindy heeft aangegeven dat zij wel interesse heeft, maar er 



moet nog wel gekeken worden naar het werkverdelingsplan.  

 

9. Notulen ouderraadsvergadering 

Nienke geeft toelichting op de notulen van de OR. 

 

10. Vaststellen vergaderschema schooljaar 2019-2020 

26 september 

31 oktober 

30 januari 

14 mei 

25 juni 

 

11. Rondvraag 

Rick verzoekt de oudergeleding om feedback. Als de oudergeleding op het plein of in de 

wandelgangen iets hoort of meekrijgt, dan graag direct melden. 

Louise bedankt ons voor de fijne samenwerking. Marloes biedt haar een cadeau aan namens 

de MR. 

 

12. Sluiting 

16.20 uur 

 

 

 

 

 

 


